
 

Pneumaattiset sulkupellit 



 
  
teed to keep for many years with high quality.  
In industry, manual dampers are often used in the extraction process and 

in worst case no dampers are used at all.  

This means that many extraction points are often open though the 

machines are not in use, which means unnecessary extraction at all 

extraction points, high energy consumption and a high wear on filters and 

fans. 

On existing extraction systems, in most cases there can be a much better 

extraction simply by installing automatic dampers. In this way you might 

avoid costly expansions or change of filters and fans. 

On new installations, you can also reduce costs for filter systems and fans, 

this by using automatic dampers linked to the machines that automatically 

open the dampers when they goes on. Further, the efficiency becomes 

correctly optimized when the dampers are closed while the machines are 

not in use. 

By installing automatic dampers at each extraction point, the working 

environment increases while the total need of extraction minimizes. 

Costs of, for example energy consumption, service, maintenance and cle 

 
 

  

1    Paineilmasylinteri 7    Kaapelijoku 

2    Pyörivä kulmaliitin 
      1/8” – 6 mm letkulle 

8    Kela 230V AC tai 24V AC/DC 
      (muut tarjousten mukaan) 

3    Letku 6 mm 9    Ruuvi magneettiventtiilin 
käsikäyttöön 

4    Liitin 1/8” – 6 mm 
letkulle 

10 Tiivisteet 

5    Magneettiventtiili 11 Sulkupellin kotelo 

6    Äänenvaimennin/säätö 12 Sulkupelti 
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- Energiaa säästävä 
- Parempi työympäristö 
- Mikrokytkin tai asentotunnistin 

vakiona 
- Edullinen, optimaalisella 

toiminnalla 

 

Kokemuksemme, pölynpoistosta ja eritoten sulkupelleistä, mukaan 

tuotteidemme korkealaatuinen toiminta on taattua vuosikausiksi. 

Automaattiset sulkupeltimme soveltuvat useimpiin teollisuusympäristöihin. 

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. purun-, pölyn- ja öljysumun, sekä 

tuotantojätteiden kohdepoistoissa. 

1    Paineilmasylinteri 7    Sähkökytkentä kelalle 
2    Pyörivä kulmaliitin 
      1/8” – 6 mm letkulle 

8    Kela 230V AC tai 24V AC/DC 
      (muut tarjousten mukaan) 

3    Letku 6 mm 9    Ruuvi magneettiventtiilin käsikäyttöön 

4    Liitin 1/8” – 6 mm letkulle 10 Tiivisteet 

5    Magneettiventtiili 11 Sulkupellin kotelo 

6    Äänenvaimennin/säätö 12 Sulkupelti 

 
Tarkistamme komponenttien laadun jokaisesta meille tulevasta toimituksesta, varmistaaksemme 
lopullisen kokoamistyön laadun, jonka jälkeen tarkistamme jokaisen valmistamamme sulkupellin 
virheettömän toiminnan. Kaikki tämä tehdään laatuvaatimustemme mukaisesti Lajacin tiloissa. 

Teollisuudessa käytetään usein vain käsikäyttöisiä sulkupeltejä, tai 

pahimmassa tapauksessa sulkupeltejä ei käytetä lainkaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että työstökoneissa olevat pölynpoistoliitännät 

ovat usein turhaan auki, täydellä imuteholla, vaikka kyseinen kone ei 

olisi lainkaan käytössä. Tämä taas johtaa turhaan energian kulutukseen 

ja puhaltimien /suodatinlaitteiden ennenaikaiseen kulumiseen. 

Olemassa olevissa imujärjestelmissä voidaan parantaa imutehoa huo-

mattavasti käyttämällä automaattisia sulkupeltejä. Samalla voidaan 

välttyä imujärjestelmien arvokkailta laajennuksilta ja pidennetään 

suodattimien ja puhaltimien uusinta- ja huoltovälejä. 

Uusissa imujärjestelmissä voidaan alentaa suodatinjärjestelmien ja 

puhaltimien kustannuksia käyttämällä automaattisia sulkupeltejä,  

jotka avautuvat vain silloin, kun työstökoneita käytetään. Lisäksi imu-

järjestelmien tehokkuus optimoidaan oikein, kun sulkupellit suljetaan 

työstökoneilta, jotka eivät ole käytössä. 

Asentamalla automaattiset sulkupellit jokaiseen imupisteeseen 

saadaan työympäristö paremmaksi samalla, kun kokonaistehontarve 

saadaan minimoitua. Kokonaiskustannukset, esim. energiankulutuk-

selle, huollolle ja siivoukselle alenevat samalla. 

Energiaa säästävät pneumaattiset sulkupellit 
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